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 :الملخص
أثر مبدأ القيمة المقدرة )التخمين( على تحسين عمل األداء المالي في البلديات في  هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على

بلدية الفحيص. ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج االستقرائي من خالل مراجعة عدد من الدرسات السابقة. وتوصلت الدراسة إلى 
ية وضعها عن طريق التدابير النقدية ، والمالية ، وتشير القيمة النقد أنه يمكن تخمين وتقدير الوضع المالي للبلديات من خالل تقييم

إلى قدرة البلدية على توليد سيولة كافية للوفاء بالتزاماته قصيرة األجل، أما القيمة فتشير إلى القدرة على تعبئة دخل كاٍف، وقدرة 
فير مستوى وجودة الخدمات الالزمة لرفاهية المجتمع. كما  الحكومة على االستجابة بشكل مناسب لجميع التزاماتها طويلة األجل، وتو 

 توصلت الدراسة إلى أن األداء المالي هو مجموعة النتائج المالية المتحققة من العمليات االستثمارية التي تقوم بها الشركة، وأن الهدف
سبق مخطط لها لتحديد مدى تنفيذ هذه األهداف  األساسي من تقييم األداء هو القيام بإجراء مقارنة بين ما حققه المشروع من أهداف

ودرجة الكفاية بل الفاعلية في تحقيقها مع تقييم نتائج التنفيذ بقصد تحديد االنحرافات سواء سالبه أو موجبة. وأن من أهم المشاكل 
عوامل البيئة  االعتبار تأثير بعض الرئيسية في تقييم األداء المالي في البلديات في إجراء المقارنات بين البلديات، حيث ال يؤخذ في

االجتماعية واالقتصادية على المؤشرات المعنية. كما وتعاني البلديات من تنامي في األداء المالي إذ أكدت الدراسات غياب الضوابط 
ات غير سلكيعلى موازناتها األمر الذي يثير التساؤالت حول أسباب األوضاع المالية هل نتجت عن نقص في التمويل أم نتيجة م

منضبطة كاإلنفاق غير المسئول أو القرارات المالية العشوائية. وأن تتم عملية إعادة للتخمين بشكل دوري من قبل األشخاص المخول 
إليهم بعملية إعادة التخمين، وذلك لزيادة قيمة التخمين بما يتماشى مـع الظـروف االقتصادية نتيجة لتغّير القيمة العقارية ومعدالت 

 يجار المختل  نظرا  ألن إلعادة للتخمين أثر على تحسين األداء المالي في البلديات.اإل

 مبدأ التخمين، تحسين عمل األداء المالي، بلدية الفحيص. الكلمات المفتاحية:

 :المقدمة
ة أو فشل المؤسس تعتبر المعلومات المالية من أهم المعلومات المقدمة إلى المؤسسات نظرا  لدور هذه المعلومات في نجاح

ودرجـة نموهـا وتقدمها في المجال الذي تعمل فيه ، وعليه فإن توفير معلومات دقيقة ومناسـبة ومالئمة وفي الوقت المناسب عن األداء 
أدائها  نالمالي، بقدر ما يساعد في نجاح اإلدارة في إتخاذ القرارات المناسبة والمالئمة والتي تساعد المنشأة في النمو والتطور وتحسي

المالي. كما وإن مدى توافر البيانات والمعلومات يتوق  على مدى توفير نظام للمعلومات يعمل بالشـكل والدقة المناسبة والمالئمة ، 
كما يعمل على وضع المعلومات بين يدي متخذي القرارات في الوقت المناسب والمالئم ، وال بد من توافر عناصر معينة في هذا 

 (.2006كون مفيـدا  للبلديـة أو الهيئة المحلية )سليم، النظام لكي ي

 وتواجه المؤسسات الخدماتية من التغيرات والتحديات االقتصادية، والسياسية، واالجتماعية، والثقافية، قد ترتب على هذه التغيرات زيادة
 .هم والتكيف معهااهتمام المؤسسات بمواردها المالية والبشرية؛ من أجل مواجهة التحديات التي تحيط ب

كما وتلعب البلديات دورا  مهما  وحيويا  في بناء المجتمع في مختلـ  نواحي الحياة من أجل تلبية حاجات المجتمع المحلي المختلفة ، 
واء س، كما وأن قدرة البلدية على التخطيط والتنفيذ والمتابعة والرقابة  وتعمل على تحديد هذه الحاجات حسب معايير ومقاييس معينة

سيساهم في تحسين األداء المالي في البلديات بشكل عام وفي بلدية الفحيص بشكل خاص من أجل تحسيـن مستوى الخدمة المقدمة 
 إلى أفراد المجتمع المحلي .
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لذي تقوم به، اإدراكا  ألهمية األداء المالي في البلديات فأنها تسعى إلى تبني برامج وأساليب جديدة تتناسب مع أهميتها وحيوية الدور 
كما وأن المصادر المالية للبلديات تعد محدودة نوعا  ما، إذ تواجه تواجه  .من خالل قيم التخمين والضرائب التي تفرضها البلدية

البلديات العديد من العقبات في توفير الميزانيات التشغيلية والتطويرية التي تمكنها من استمرار تقديم الخدمات؛ لذلك يتوجب على 
قيادة اإلدارية في البلديات العمل على االستثمار األمثل لمواردها المالية والبشرية، وتوجيهها نحو تحقيق أهدافها المنشودة. ويعتمد ال

تحقيق هذه األهداف، على عدد من األسس تظهر في مقدمتها عملية تقييم األداء، لما لها من أهمية خاصة في تحسين األداء 
 .(2011 وتطويره)األغا وعناية،

وتعد القيمة المقدرة )التخمين( إحدى أهم إيرادات البلديات وتقـوم بتحويله إلى الدولة، وذلك كم أجل استخدامها في تحقيق أهدافها 
 المختلفة، ومن ثم فإن القيمة المقدرة )التخمين( تمثل انعكاسا  حقيقيا لألوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية للمجتمع الذي تفرض

 فيه، كما أن القيمة المقدرة )التخمين( ال بد من أن تتغير في الحجم والقيمة تبعا  لتفير األوضاع االقتصادية والوقت الزمني.

مكن تخمين وتقدير الوضع المالي للبلديات من خالل تقييم وضعها عن طريق تدابير المالءة النقدية ، والمالءة ومن ناحية أخرى ي
والمالءة المالية على المدى الطويل ، والمالءة المالية على مستوى الخدمة، وُتفهم المالءة النقدية على أنها قدرة المالية للميزانية ، 

نية االمؤسسة على توليد سيولة كافية للوفاء بالتزاماته قصيرة األجل، والمالءة المالية للميزانية هي قدرتها على تعبئة دخل كاٍف من الميز 
وتتعلق المالءة المالية على المدى الطويل بقدرة الحكومة على االستجابة بشكل مناسب لجميع التزاماتها طويلة  دون الدخول في عجز،

األجل، في حين ُتعرَّف المالءة على مستوى الخدمة بأنها تعبر عن قدرة المؤسسة على توفير مستوى وجودة الخدمات الالزمة لرفاهية 
ءة ما أطلق عليه اسم العامل المالي، ولكن لكي يتم تقييمها بشكل صحي  يجب المالحظة أن المجتمع المعني، وتشمل مفاهيم المال

العامل البيئي يجب أن يؤخذ في االعتبار، ويعتبر العامل البيئي هو القيد الخارجي الرئيسي الذي يؤثر على األداء المالي في البلديات 
اجات المواطنين، فيما يتعلق بكمية ونوعية السلع والخدمات التي يرغبون في وقد تم استخدامها كقيم بديلة لتقييم تفضيالت واحتي

وعليه فأن هذه الدراسة سعت إلى (. Gómez, et al., 2009-Zafraالحصول عليها، والتي يجب على المديرين العامين تقديمها )
 .المالي في البلديات البحث في التعرف على أثر مبدأ القيمة المقدرة )التخمين( على تحسين عمل األداء

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها 
أن موضوع الخدمات التي تقدمها البلديات يعد من المواضيع المهمة التي نالت اهتماما  متزايدا  في السنوات األخيرة من قبل 

تي مرت ة واالجتماعية الالمهتمين والمشتغلين بقطاع الخدمات من مخططين و أداريين وفنين وممولين، وفي ظل التطورات االقتصادي
بها البلدان المختلفة أصبحت األنشطة الخدمية التي تقدمها البلديات محل تساؤل وانتقاد وشك حول قدرتها على العمل بكفاءة عالية 

ة ، وقد يوفاعلية تواآب حجم ونوعية هذه التطورات ، وازدادت القناعة بان المشكلة الحقيقية التي تواجه قطاع الخدمات هي مشكلة مال
نما هذا االهتمام بموضوع أدارة الخدمات البلدية في العديد من الدول المتقدمة منذ عشرات السنين لعالقته بحياة اإلنسان من جهة 

  وقطاعات التنمية من جهة ثانية.

ات ذات حيات واالختصاصكما وتعتبر البلدية هي الخلية األساسية والقاعدة الهامة في هرم الدولة، والتي تتمتع بمجموعة من الصال
األهمية البالغة، ومما يجدر اإلشارة إليه أن هذه الصالحيات والمهام بدأت تصطدم بمشكلة نقص وانخفاض مصادر التمويل، مما أدى 
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يمكن  قإلى العجز في ميزانيات العديد منها وبالتالي عدم إمكانية القيام بمهام المصال  العمومية بشكل جيد وفعال. وبناء على ما سب
 صياغة مشكلة البحث من خالل السؤال الرئيسي التالية: 

تساؤل وينبثق عن هذا ال ما هو أثر مبدأ القيمة المقدرة )التخمين( على تحسين عمل األداء المالي في البلديات في بلدية الفحيص؟
 الرئيسي األسئلة الفرعية التالية: 

 ما هو مبدأ القيمة المقدرة )التخمين(؟ 
  ما هو األداء المالي في البلديات؟ 

 أهداف الدراسة
ل أثر مبدأ القيمة المقدرة )التخمين( على تحسين عمالتعرف على  الهدف الرئيسي التالي:تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق 
 األداء المالي في البلديات في بلدية الفحيص.

  ووينبثق عن هذا الهدف الرئيسي األهداف الفرعية التالية:

 .)التعرف على مبدأ القيمة المقدرة )التخمين 

 .التعرف على األداء المالي في البلديات 

 أهمية الدراسة
أثر مبدأ القيمة المقدرة )التخمين( على تحسين عمل األداء تنبع أهمية هذه الدراسة من أنها تقوم على استقراء وتشخيص 

 شقين:وعليه تتمثل أهمية الدراسة في ، المالي في البلديات

 أواًل: األهمية العلمية : 

  جاءت أهمية هذه الدراسة من أهمية معرفة أثر مبدأ القيمة المقدرة )التخمين( على تحسين عمل األداء المالي في البلديات، ولذلك
 تعد هذه الدراسة إضافة جديدة لمكتبة الدراسات واألدبيات التي تتعلق بهذا الموضوع.

  أثر مبدأ القيمة المقدرة )التخمين( على تحسين عمل األداء المالي في البلدياتسيساهم في تقديم العديد كما وأن تناول معرفة واقع
 من التوصيات والمقترحات التي تساعد في سهولة اتخاذ القرارات في وزارة البلديات بشكل عام وفي بلدية الفحيص بشكل خاص.

 ثانيًا: األهمية العملية :

 أثر مبدأ القيمة المقدرة )التخمين( على   القرار الباحثين والمهتمين بالدراسات معلومات مهمة عن لمتخذي ستوفر الدراسة نتائج أن
تحسين عمل األداء المالي في البلديات، كما وستقدم مساعدة للمسؤولين والمعنيين وصناع القرارات في البلدية للتعرف على أثر 

 اتخاذ في مل األداء المالي في البلديات في بلدية الفحيص وبالتالي تساعدهممبدأ القيمة المقدرة )التخمين( على تحسين ع
 المناسبة. اإلجراءات
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  كما ويُؤمل أن يستفاد من نتائج هذه الدراسة في بعض الدراسات واألبحاث الالحقة والتي من الممكن أن تتناول نفس الموضوع في
نتائج هذه الدراسة في الخروج بتوصيات تبّين معرفة أثر مبدأ القيمة  أبعاد مختلفة وأن تشمل عمل أكثر من بلدية، وأن تسهم

 المقدرة )التخمين( على تحسين عمل األداء المالي في البلديات في بلدية الفحيص.
 حدود الدراسة

 تخضع الدراسة إلى الحدود االتية:

 .الحدود المكانية: بلدية الفحيص 
  2020/2021في العام الحدود الزمنية: ينحصر إجراء هذه الدراسة. 
 .الحدود الموضوعية: تم تطبيق هذه الدراسة على أثر مبدأ القيمة المقدرة )التخمين( على تحسين عمل األداء المالي 

 نبذة عن بلدية الفحيص
ها ب وهي تتبع لوزارة اإلدارة المحلية في قوانينها وأنظمتها وحسب قوانين البلديات المعمول 1962تأسست بلدية الفحيص عام 

في المملكة األردنية الهاشمية، وتتمثل رؤية بلدية الفحيص في إقامة مدينة خضراء، عصرية ومتطورة، ذات طابع تراثي وحضاري، 
خالية من التلوث، تنعم ببنية تحتية وخدمات متكاملة، جاذبة للسياحة واالستثمار، مؤسساتها فاعلة هدفها تنمية المكان واالنسان، 

 لواعي والمحبة. روحها االنتماء ا

أما رسالتها فتبنى على تقديم أفضل الخدمات بشمولية وعدالة، وجذب االستثمار، والترويج للمدينة سياحيا واقتصاديا، والمحافظة على 
الطابع التراثي ومواكبة روح العصر، بكوادر مؤهلة ووسائل متطورة وشراكة حقيقية مع المجتمع المحلي ومؤسساته، لتحقيق التنمية 
المستدامة. وتتأل  البلدية من عدة أقسام، في كل قسم عدد مناسب من الموظفين يتبعون إداريا لرؤساء األقسام الذين يتبعون بدورهم 
إلى رئيس البلدية، ويتبع التسلسل اإلداري في إعطاء التوجيهات من أعلى إلى أسفل وفي التنفيذ وأية طلبات من أسفل إلى أعلى وفق 

. وتتخذ القرارات اإلدارية من قبل الرئيس، اما قرارات المجلس فبموافقة المجلس البلدي ليصار إلى  التسلسل لنظام هرمي واض 
توقيعها من قبل الرئيس ومن ثم تتبع اإلجراءات من رفعها إلى الوزارة والحصول على الموافقة لألمور التي تتطلب ذلك)بلدية الفحيص، 

2021.) 

 سابقةاإلطار النظري والدراسات ال

 أواًل: اإلطار النظري 
اإلدارة المالية الجيدة ليست مسؤولة فقط عن حماية الموارد وتطويرها واستخدامها ودفع النمو االقتصادي والحفاظ عليه وزيادة 

ا عن إدارة جميع الموارد الوطنية بكفاءة وفعالية، كما وتعتبر مهمة لتأمين اإلدارة السليمة  ؤون المالية والمستدامة للشالدخل ، ولكن أيض 
للبلديات والمؤسسات األخرى في المجال المحلي للحكومة، ويمكن لإلدارة المالية الفعالة أن تساعد البلديات على تحويل مناطقها 

 المحلية إلى مكان أفضل للعيش والعمل؛ حيث  تضمن اإلدارة المالية الفعالة وجود أموال متاحة لتنفيذ سياسات المجلس.

د مؤشرات األداء المالية )مؤشرات األداء الرئيسية( مقاييس تستخدمها المؤسسات لتتبع وقياس وتحليل الصحة المالية للشركة. وتع
  ،تندرج مؤشرات األداء الرئيسية المالية هذه تحت مجموعة متنوعة من الفئات ، بما في ذلك الربحية والسيولة والمالءة والكفاءة والتقييم

 (: Faccia& Mosco, 2019ات المالية األساسية للمؤسسة ما يلي )وتتضمن البيان
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  )الميزانية العمومية )أو بيان المركز المالي 
   بيان الدخل 
   بيان التدفقات النقدية 
 .بيان التغيرات في حقوق الملكية أو حقوق المساهمين 

ادية، النتائج الفعلية مع النتائج المستهدفة في الوحدة االقتص ويعرف تقييم األداء المالي على أنه نظام شامل ومتكامل يهدف إلى مقارنة
وتقوم مبادئ تقييم األداء المالي على وجود معايير محددة يتم استخدامها لمقارنة النتائج الفعلية مما تساهم في رفع وتحسين األداء 

 (. 2019المالي في المؤسسات المالية)الجحدلي وعبيد، 

أداة تحفيز إلتخاذ القرارات، إذ أنه يساهم في تحفيز المستثمرين للتوجه إلى الشركة أو السهم التي تشير  كما يعتبر األداء المالي
معاييرها المالية على التقدم والنجاح عن غيرها، كما وأن األداء المالي يعمل على تحفيز العاملين لبذل المزيد من الجهد بهدف تحقيق 

قة، وعليه فأنه يعتبر مؤشر للتعرف على الوضع المالي القائم في الشركة في لحظة معينة ككل نتائج ومؤشرات مالية أفضل من الساب
 أو لجانب معين من أداء الشركة المالي.

وعليه نستنتج بأن األداء المالي هو المرآة العاكسة ألنشطة المؤسسات الخدمية ويحدد مستوى إنجازها ومدى استغاللها لمواردها كما 
 لقدرة المؤسسة الخدمية على تحقيق أهدافها.وأنها انعكاس 

. ةكما وأن مفهوم األداء المالي يشير إلى مجموعة النتائج المالية التي يتم تحقيقها من خالل العمليات االستثمارية التي تقوم بها الشرك
وحتى  دارة لتحقيق هدف معين.ويعرف األداء على أنه "سلسلة من النشاطات المرتبطة بوظيفة متخصصة أو نشاط جزئي تقوم به اإل

تتمكن المؤسسة من متابعة سير أعمالها وفقا لألهداف االستراتيجية، فال بد لها من القيام بعملية تقييم ألدائها ومقارنته مع أهدافها 
الشركة من  مكنالمخططة. حيث تستند عملية تقييم وتحسين األداء على مراجعة ما تم إنجازه باالعتماد على معايير العمل، بحيث تت

توفير المعلومات الالزمة والتي تفي بتحقيق أهدافها. وتمر عملية تقييم وتحسين األداء بمجموعة من المراحل والتي من خاللها تستطيع 
 :(2015)الشبيل،  تشمل ما يأتي: الشركة الوصول إلى عملية التقييم المالئمة. أن هذه المراحل

 .مها في قياس األداءوضع المعايير التي سوف يتم استخدا .1

 .قياس األداء الفعلي ومقارنته باألداء المخطط .2

 .اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحسين األداء .3

 وعليه فأن األداء المالي هو مجموعة النتائج المالية المتحققة من العمليات االستثمارية التي تقوم بها الشركة، وأن الهدف األساسي من
اء مقارنة بين ما حققه المشروع من أهداف سبق مخطط لها لتحديد مدى تنفيذ هذه األهداف ودرجة الكفاية تقييم األداء هو القيام بإجر 

 بل الفاعلية في تحقيقها مع تقييم نتائج التنفيذ بقصد تحديد االنحرافات سواء سالبه أو موجبه.

مشاكل ومعوقات منها ارتفاع مديونية البلديات، وضع  ومما يجدر األشارة إليه أن قطاع الشؤون البلدية قد خالل الفترة الماضية من 
التحصيل المالي في البلديات، وازدياد الطلب على الخدمات، وارتفاع نسبة الرواتب من إجمالي اإلنفاق العام في البلديات، وعدم وجود 
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وهذه المشاكل والمعوقات أوصلت  .ةخطة إستراتيجية للوزارة وكذلك األمر بالنسبة للبلديات، ضع  تخطيط وإدارة الموارد البشري
 :(2010البلديات في األردن إلى)قطيشات، 

 ضع  نظرة الشركاء في الحكومة للبلديات كمؤسسات فاعلة قادرة على إحداث التنمية في مجتمعاتها. 
 قلة الموارد المالية المتاحة. 
  الرسمي، وترهل األداء، وتضخم الجهاز اإلداري، تأثر عمل القطاع بضغوط القوى الخارجية مما أدى إلى انتشار السلوك غير

 .األم الذي أثر سلبا على عمل وتطور البلديات

 ةوتعتبر ميزانية البلدية أداة تؤثر بشكل كبير على اإلمكانات االقتصادية طويلة المدى للمنطقة، باإلضافة إلى ذلك فهي أداة مهمة إلدار 
ت العامة للسكان ولضمانها، وتستخدم اإليرادات التي تتلقاها الحكومة الذاتية المحلية من البلدية، فيما يتعلق بالتوفير الفعال للخدما

 (.2016مصادر مختلفة)النافعي وسعيد، 

وعليه نستنتج بأن البلديات تعاني من تنامي في األداء المالي إذ أكدت الدراسات غياب الضوابط على موازناتها األمر الذي يثير 
األوضاع المالية هل نتجت عن نقص في التمويل أم نتيجة مسلكيات غير منضبطة كاإلنفاق غير المسئول أو  التساؤالت حول أسباب
 .القرارات المالية العشوائية

ويمكن قياس الحالة المالية للمؤسسة عن طريق سلسلة من المؤشرات المتعلقة باستدامتها ومرونتها وضعفها، ويعنى باالستدامة قدرة 
حفاظ على الرفاهية االجتماعية للسكان وتعزيزها وحمايتها، واستخدام الموارد الموجودة تحت تصرفها: ُتفهم المرونة المؤسسة على ال

على أنها قدرة المؤسسة على االستجابة للتغيرات في االقتصاد أو في ظروفها المالية ، مع تضع  حدود قدراتها المالية ، وهي قدرة 
ستجابة لمثل هذه التغييرات، من خالل تعديل معدالت الضرائب أو الدين العام أو التحويالت، ومن تعتمد على درجة قدرتها على اال

جهة أخرى  ُيفهم الضع  على أنه مستوى اعتماد المؤسسة على التمويل الخارجي الذي يتم تلقيه عبر التحويالت والمن  ، وفي هذا 
د إلى مفهوم الوضع المالي في الجوانب المذكورة أعاله في االعتبار من خالل السياق ، يأخذ اقتراحنا لنموذج األداء المالي المستن

كش  وتقليل تأثيرات البيئة االجتماعية واالقتصادية، ولتقليل هذه التأثيرات ، يجب إنشاء مساحات متجانسة على أساس مجموعة من 
ا في السلطات المحلية التي المتغيرات االجتماعية واالقتصادية، وضمن هذه المساحات يكون السياق اال جتماعي واالقتصادي متشابه 

تتم مقارنتها، حيث يجب أن تستجيب المجالس البلدية للطلبات المماثلة من سكانها )أي توفير مستوى خدمة مناسب( وحيث تكون 
يولة لقصير )القدرة على توليد سفائدة المقارنة المعيارية أكبر لقياس العامل المالي من الضروري قياس مفاهيم المالءة على المدى ا

 (.Zafra-Gómez, et al., 2009قصيرة المدى( والمالءة المالية للميزانية )القدرة على االستجابة اللتزامات الميزانية( )

لمقدرة لقيمة ا كما وأن التخمين أو التثمين أو القيمة المقدرة هي القيمة المعينة لقياس الضرائب المطبقة، ويتم تحديد التخمين أو القيمة
المسكن لألغراض الضريبية ويأخذ في االعتبار مبيعات المنازل وعمليات التفتيش المماثلة، ويعرف أيضا بأنه السعر الذي تفرضه 
البلدية الحكومية على المنزل لحساب الضرائب العقارية، وبشكل عام  تميل القيمة المقدرة أو التثمين إلى أن تكون أقل من القيمة 

ية العادلة المقدرة للعقار، ومن الماخذ الرئيسية على التخمين أن القيمة المقدرة لمبيعات المنازل القابلة للمقارنة وبيانات الموقع السوق
وعمليات التفتيش لتحديد قيمة اإلقامة لألغراض الضريبية، طبعا باالعتماد على المنطقة، وقد ُيطلب من مقّيمي الضرائب إجراء 

من  ٪100إلى  ٪10في الموق، ويمكن أن تتراوح نسبة التخمين المستخدم لحساب القيمة المقدرة في أي مكان من تقييمات للقيمة 
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القيمة السوقية العادلة للعقار، وُتستخدم القيمة المقدرة او التخمين والتثمين  للعقارات أو الممتلكات الشخصية فقط لقياس ضريبة 
ا  باسم ضريبة القيمة، والمقيم الحكومي هو المسؤول عن تحديد القيمة المقدرة، وعادة ما يتم تعيين الممتلكات المطبقة، والمعروفة أيض 

المقّيمين الحكوميين من قبل مناطق ضريبية محددة، ولكل منطقة ضريبية إجراءات مختلفة لحساب القيمة المقدرة ؛ ومع ذلك ، فإن 
القيمة المقدرة قيمة المسكن لألغراض الضريبية وتأخذ مبيعات المنازل وعمليات  المعايير األساسية هي نفسها في المقام األول، وتحدد

التفتيش المماثلة في اإلعتبار. ويقوم المقيمون أو المخممنون بتقديم التقييمات المقدرة سنوي ا، والتي تشكل األساس لضريبة الملكية 
 ة من القيمة السوقية العادلة وتأخذ في االعتبار الجودة الشاملة للممتلكاتالسنوية لمالك العقار، والقيمة المقدرة للتخمين هي نسبة مئوي

وقيم الممتلكات واألقدام المربعة وميزات المنزل وظروف السوق، والعديد من هذه الحسابات محوسبة ، بناء  على بيانات العقارات في 
الك ا مقيم ا و)يسمى أحيان ا إعفاء المنزل(، وال يؤثر االنخفاض في الحي والمنطقة المحيطة، وقد تنخفض القيمة المقدرة للعقار إذا كان م

 (.Papcunová, 2020القيمة المقدرة للممتلكات على القيمة السوقية للعقار؛ فإنه يقلل فقط من فاتورة ضريبة الممتلكات الخاصة )

 ثانيًا: الدراسات السابقة
السابقة التي تناولت أبعاد الدراسة، ونظرا  لندرة الدراسات السابقة  سيتم في هذا الجزء إلقاء الضوء على عدد من الدراسات

 التي تناولت متغيرات الدراسة البحث سوف يقوم الباحث بتقديم كل متغير على حدة.

(  إلى التوصيف والمقارنة بين آلية تحقيق إيرادات الحكومة الذاتية المحلية في سلوفاكيا  Papcunová, 2020هدفت دراسة )
.  2018-2009هورية التشيك، وفي نفس الوقت ، لتحليل العالقات بين المجموعات الفردية لإليرادات المحلية في الفترة الزمنية وجم

بة سوقد قامت الدراسة بتحليل المجموعات األساسية لإليرادات البلدية: إجمالي اإليرادات، اإليرادات الجارية، واإليرادات الرأسمالية بالن
ا للتحليل، وا ستخدمت الدراسة طرق ا رياضية إحصائية مثل )خطوط االتجاه ، معامل االرتباط(، على الرغم من أن كال البلدين كان جزء 

من بلد واحد، إال أن كالهما لديه نموذج مزدوج لإلدارة العامة وخضع لعملية الالمركزية المالية ؛ ويختل  هيكل ومصادر إيرادات 
ال أن السمة المشتركة هي اعتماد الحكومة الذاتية المحلية على إيرادات الدولة، وتعتبر اإليرادات الضريبية الحكومة الذاتية المحلية، إ

ي ف هي أهم جزء من إيرادات الموازنة الجارية، وعلى الرغم من الالمركزية المالية  تعتمد إيرادات الميزانية المحلية على الدولة، اال أنه
من إجمالي اإليرادات الضريبية للبلديات ، وفي جمهورية التشيك ،  ٪74ل حصة الضرائب من الدولة الجمهورية السلوفاكية ، تمث

 من إجمالي اإليرادات الضريبية للبلديات.  85٪

همال التي تعاني منها المؤسسات البلدية لغرض ألدور األجهزة الرقابية في تحديد مواطن الضع  وا ( إلى 2018وهدفت دراسة عقل )
لخدمات المقدمة للمواطنين من خالل اقتراح وتطبيق برنامج ومؤشرات تدقيق اداء فعال وكفوء لرفع مستوى اداء الخدمات تحسين ا

المقدمة ، والتعرف على أهداف النظام المحاسبي الموحد للبلديات واقتراح مؤشرات اخرى تساعد في تدقيق اداء المؤسسات البلدية 
االجهزة الرقابية في تحقيق كفاءة وفاعلية واقتصادية والجوانب البيئية للخدمات المقدمة باستخدام والتأكد من الدور التي تقوم بها 

توافر عملية تدقيق األداء معلومات  -1مؤشرات نشاط المؤسسات البلدية.  وتوصل البحث الى مجموعة من االستنتاجات اهمها : 
قيق أهدافها المرسومة ومدى النجاح الذي تحققه في استثمار الموارد المالية مهمة وجوهرية تعكس مدى قدرة الوحدة االقتصادية على تح

تعتمد المؤسسات الحكومية على الدعم الحكومي في تغطية نفقاتها في تقديم الخدمات االساسية  -2والبشرية واإلمكانيات المتاحة. 
 وانين والتشريعات المتعلقة بتحصيل االيرادات. على الرغم من امكانية الحصول على موارد مالية ذاتية في حالة تنفيذ الق
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( جاء البحث لمعالجة عدم وجود تقييم لألداء المالي لدوائر البلديات وعدم وجود نظام ومعايير لتقييم 2016أما دراسة النافعي وسعيد )
تقييم ن األهمية العلمية والعملية الفعلية لاألداء المالي محدده ومكتوبة لهذه الدوائر ويعد موضوع البحث من األهمية البالغة المستمدة م

األداء بصورة عامة وتقييم األداء المالي بصورة خاصة في العمليات التقويمية حيث إن ما يمكن تقييمه يمكن تقويمه وبالعكس ما ال 
البلديات ليس لديها  أن دوائر -:يمكن تقييمه وقياسه بالتأكيد ال يمكن تقويمه وتطويره. ومن أهم االستنتاجات التي توصل إليها الباحث

معايير تقييم أداء كمية خاصة يمكن من خاللها وباالعتماد عليها معرفة حقيقة أداءها . وعدم تطبيق نظام محاسبة التكاليف في دوائر 
قييم أدائها لديات لتالبلديات وبالتالي صعوبة تحليل المصاريف اإلجمالية إلى أجزائها . عدم وجود أنموذج أو نظام خاص في دوائر الب

المالي . وتخصيص األموال لألنفاق وتوزيع الموارد لدوائر البلديات غير واض  لغياب معايير التخصيص والتوزيع . وأن أي عملية 
 .حكم أو تقييم مالي تستند إلى البيانات المالية كأرقام في القوائم والكشوفات المالية دون تحليلها ماليا يعد غير دقيق 

( إلى تقييم مدى فاعلية ديوان الرقابة المالية واإلدارية في في ضبط األداء المالي. ولتحقيق أهداف 2016وهدفت دراسة أبو عنزة )
الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي. ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة أن ديوان الرقابة المالية واإلدارية يعمل على 

 لمالي للبلديات كما ويساهم في تحسين األداء المالي للبلديات من خالل المصادر المالية للبلديات. ضبط األداء ا

( إلى التعرف على واقع الرقابة المالية على البلديات في الجزائر من خالل التطرق لدور أجهزة الرقابة 2015بينما هدفت دراسة موفق )
ات التي تحول دون فعاليتها و، ذلك لتذليل الصعوبات و وضع الحلول الكفيلة بالتغلب عليها المالية المعنية بذلك باإلضافة إلى المعوق

و معالجتها و العمل على تحديثها لمواكبة مختل  التطورات التي عرفتها الرقابة المالية في القطاع الحكومي و الوصول بها إلى 
 ءة و الفعالية. و قد أظهرت نتائج الدراسة عمق المسافة المتواجدة بين واقعتطبيق رقابة األداء التي تركز على تحقيق اإلقتصاد و الكفا

هزة جإدارة المال العام في البلديات و واقع الرقابة المالية الذي تقوم به أجهزة الرقابة المالية من جهة، باإلضافة إلى الهوة بين واقع أ
جهة أخرى. فقد أظهرت الدراسة وجود العديد من المعوقات التي تحول الرقابة في الجزائر و الدور الذي من المفروض أن تلعبه من 

 ءدون فعالية الرقابة المالية تمثلت أهمها في غياب النص التشريعي الذي يلزم بتطبيق الرقابة المالية الحديثة المتمثلة في رقابة األدا
 المتمثلة في الكفاءة و الفعالية و االقتصاد.

(  فقد هدفت هذه الدراسة إلى المساهمة في أدبيات إدارة األداء من to, & Albuquerque, 2013Gomes, Alfiniأما دراسة )
 خالل تقديم أدلة تجريبية حول بعض العوامل المحددة التي من المحتمل أن تمن  الحكومات المحلية أداء مالي ا متفوق ا. البيانات مأخوذة

، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها هو أن المدن الكبيرة من 2008-2005 من عينة البلديات البرازيلية وتشير إلى الفترة
المرج  أن تدير اإليرادات والنفقات بشكل أفضل من المدن الصغيرة ، وهو ما يتوافق مع مناقشة الدمج مقابل التجزئة، وينبع هذا 

بة رفع لصغيرة لديهم شروط أقل لتحسين األداء المالي بسبب صعو االستنتاج من النتائج التي تفيد بأن رؤساء البلديات في البلديات ا
ا على مصادر األموال الخارجية؛ لذلك  يمكن النظر إلى عالقة  الضرائب وتحصيلها وخفض النفقات، مما يجعل إداراتهم أكثر اعتماد 

 لدية عند اتخاذ القرارات. التبعية هذه على أنها سبب لضع  األداء المالي إلى الحد الذي يقلل من تقدير رئيس الب

(  إلى محاولة تقييم وتطبيق مفهوم الحالة المالية، وكش  تأثير هذه العوامل، Gómez, et al., 2009-Zafraدراسة )وهدفت 
واقترحت الدراسة منهجية لتقليل آثارها على نتائج التقييم، وكشفت نتائج تطبيق هذه المعايير على عينة من البلديات في إسبانيا أن 

المتشابهة، كما وكشفت النتائج عن نقاط للممارسين من خالل النموذج مفيد في تعزيز قيمة المقارنة بين البلديات ذات الخصائص 
م ااستخدام المؤشرات لتقييم األداء المالي ليصب  ذات تقدم ا كبير ا ؛ ومع ذلك ، فقد تم توجيه انتقادات كثيرة من قبل مديري القطاع الع
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 ت، ال يمكن مقارنة القيم التي تقاسها السلطاتفيما يتعلق بتطبيق هذه المؤشرات، وأحد هذه العوامل هو أنه في كثير من الحاال
ي تالمختلفة، ألن الخدمات التي تقدمها تختل  اختالف ا كبير ا، إذا تم تجميع السلطات المحلية وفق ا للعوامل االجتماعية واالقتصادية ال

هيئات اإلشرافية تسهيل اتخاذ القرار من قبل التؤثر على توفيرها للخدمات العامة، فإن التقييمات التي يتم إجراؤها ستكون أكثر فعالية، و 
 ومديري البلديات.

 ثالثًا: التعقيب على الدراسات السابقة
تناولت الدراسات السابقة والتي تتعلق في البحث حول أثر مبدأ القيمة المقدرة )التخمين( على تحسين عمل األداء المالي في 

لى متغيرات متنوعة، وتختل  الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في تناولها البلديات في بلدية الفحيص أثر هذه المتغيرات ع
لموضوع أثر مبدأ القيمة المقدرة )التخمين( على تحسين عمل األداء المالي في البلديات بكل موضوعية وتركيز. كما وتتميز هذه 

 ص.الدراسة عن الدراسات السابقة بعينة الدراسة المستخدمة وهي بلدية الفحي

 منهجية الدراسة
استخدمت الدراسة الحالية المنهج االستقرائي نظرا  لطبيعة الدراسة ومدى مالءمة هذا المنهج لها، إذ ستدرس أثر المتغير المستقل )أثر 

 أنه يدرس هجمبدأ القيمة المقدرة )التخمين(( على المتغير التابع )تحسين عمل األداء المالي في البلديات(، ومن أهم ما يميز هذا المن
 بدقة. ويقتضي استخدام المنهج االستقرائي مراعاة عدة أمور تتمثل بما يلي: ويص  خصائصها الظاهرة واقع

جمع كافة المعلومات والبيانات المتوفرة والضرورية لفهم مشكلة الدراسة وتفسيرها، وهذا يتطلب استخدام المصادر الثانوية من كتٍب  .1
 ومقاالت وغيرها. 

دى الباحث القدرة والمهارة الالزمتين لتحليل الدراسات التي تتمحور حول أثر مبدأ القيمة المقدرة )التخمين( على تحسين أن تتوفر ل .2
 .عمل األداء المالي في البلديات

 نتائج البحث
جتمع بكل أفراد الممن أجل ُتعّزيز العالقة بين البلدية وأفراد المجتمع المحلي ال بد من  أن يركز موظفو البلديات على خدمة 

كفاءة وفعالية وعليه فأنه يتوجب على يجب أن يكون رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي منتخبين، ويجب أيضا  تأسيس مجالس 
 .ألحياء المدينة إذ أن هذه المجالس ستكون مؤسسات تمّثل السكان تمثيال  فعاال  وستكّون حلقة وصل قوية تربط أفراد المجتمع بالبلدية

 النتائج التي تم التوصل اليها ما يلي:وعليه فأن من أهم 
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 ما هو أثر مبدأ القيمة المقدرة )التخمين( على تحسين عمل األداء المالي في البلديات في بلدية الفحيص؟ 

ادة وذلك لزيال بد من  أن يتم عملية إعادة للتخمين بشكل دوري من قبل األشخاص المخول إليهم بعملية إعادة التخمين، 
 قيمة التخمين بما يتماشى مـع الظـروف االقتصادية نتيجة لتغّير القيمة العقارية ومعدالت اإليجار المختل  ونظرا  ألن إلعادة للتخمين

  .أثر على تحسين األداء المالي في البلديات

لع المواطنين، فيما يتعلق بكمية ونوعية السكما وأن  للتخمين أثر على األداء المالي في البلديات لتقييم تفضيالت واحتياجات 
والخدمات التي يرغبون في الحصول عليها، والتي يجب على المديرين العامين تقديمها ، كما وأن األداء المالي يساهم في إتخاذ 

 بقة.القرارات، ويعمل على تحفيز العاملين لبذل المزيد من الجهد بهدف تحقيق نتائج ومؤشرات مالية أفضل من السا

كما وأن عملية التخمين تعمل على إشاعة العدل والمساواة ، وزيادة في قيمة وتحصيالت وجباية ضريبة األمالك لدعم موازنة البلديات 
والهيئات المحلية مما يعمل على تحسين األداء المالي للبلديات بشكل عام وبلدية الفحيص بشكل خاص، ويساعد البلدية على تلبية 

كون قادرة على تقديم الخدمات للمواطنين في كافة المجـاالت الخدماتيـة واالجتماعية واالقتصادية والثقافية مما يعمل على احتياجاتها لت
  .دفع عجلة التنمية االقتصادية إلى األمام

 ما هو مبدأ القيمة المقدرة )التخمين(؟ 

مة ريق التدابير النقدية ، والمالية ، وتشير القيمكن تخمين وتقدير الوضع المالي للبلديات من خالل تقييم وضعها عن طي
قدرة و  النقدية إلى قدرة البلدية على توليد سيولة كافية للوفاء بالتزاماته قصيرة األجل، أما القيمة فتشير إلى القدرة على تعبئة دخل كاٍف،

 جودة الخدمات الالزمة لرفاهية المجتمع.الحكومة على االستجابة بشكل مناسب لجميع التزاماتها طويلة األجل، وتوفير مستوى و 

وأن التخمين أو التثمين أو القيمة المقدرة هي القيمة المعينة لقياس الضرائب المطبقة، ويتم تحديد التخمين أو القيمة المقدرة لقيمة 
لذي تفرضه بأنه السعر ا المسكن لألغراض الضريبية ويأخذ في االعتبار مبيعات المنازل وعمليات التفتيش المماثلة، ويعرف أيضا

البلدية الحكومية على المنزل لحساب الضرائب العقارية، وبشكل عام  تميل القيمة المقدرة أو التثمين إلى أن تكون أقل من القيمة 
 السوقية العادلة المقدرة للعقار.

ة المقدرة وم على إعداد برنامج للقيموعليه يرى الباحث بأنه يتوجب على البلديات بشكل عام وبلدية الفحيص بشكل خاص من أن تق
)التخمين( لتقويم األداء المالي في بلدية الفحيص من أجل متابعة قيمة التخمين الذي تفرضه البلديات بشكل عام يساهم في قياس 

ص يساهم في ية الفحيكفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة مع األخذ بعين االعتبار المؤشرات المقترحة التي تساعد في تقويم األداء في بلد
  تقديم الخدمات األساسية والضرورية للمواطنين بشكل أفضل وأكثر كفاءة.

 مكما وأن إعداد برنامج للقيمة المقدرة )التخمين( لتقويم األداء المالي في بلدية الفحيص يساهم في زيادة التركيز واالعتماد على المها
المطلوب تحقيقها من قبل البلدية وما تنص عليها القوانين والتعليمات المتعلقة بتقدير واألنشطة المناطة بها من خالل ترجمة االهداف 

 التخمين لغرض تحقيق الخطط واألهداف المالية وتحسين األداء المالي للبلديات وتحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين.
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  ما هو األداء المالي في البلديات؟ 

إلتخاذ القرارات، إذ أنه يساهم في تحفيز المستثمرين للتوجه إلى الشركة أو السهم التي تشير  يعتبر األداء المالي أداة تحفيز
معاييرها المالية على التقدم والنجاح عن غيرها، كما وأن األداء المالي يعمل على تحفيز العاملين لبذل المزيد من الجهد بهدف تحقيق 

أنه يعتبر مؤشر للتعرف على الوضع المالي القائم في الشركة في لحظة معينة ككل نتائج ومؤشرات مالية أفضل من السابقة، وعليه ف
 أو لجانب معين من أداء الشركة المالي.

كما و أن األداء المالي هو مجموعة النتائج المالية المتحققة من العمليات االستثمارية التي تقوم بها الشركة، وأن الهدف األساسي من 
ام بإجراء مقارنة بين ما حققه المشروع من أهداف سبق مخطط لها لتحديد مدى تنفيذ هذه األهداف ودرجة الكفاية تقييم األداء هو القي

 بل الفاعلية في تحقيقها مع تقييم نتائج التنفيذ بقصد تحديد االنحرافات سواء سالبه أو موجبة.

تأثير  إجراء المقارنات بين البلديات، حيث ال يؤخذ في االعتبار وتبرز إحدى المشاكل الرئيسية في تقييم األداء المالي في البلديات في
بعض عوامل البيئة االجتماعية واالقتصادية على المؤشرات المعنية. كما وتعاني البلديات من تنامي في األداء المالي إذ أكدت 

م المالية هل نتجت عن نقص في التمويل أ الدراسات غياب الضوابط على موازناتها األمر الذي يثير التساؤالت حول أسباب األوضاع
 نتيجة مسلكيات غير منضبطة كاإلنفاق غير المسئول أو القرارات المالية العشوائية.

األداء المالي المرآة العاكسة ألنشطة المؤسسات الخدمية ويحدد مستوى إنجازها ومدى استغاللها لمواردها كما وأنها انعكاس لقدرة  ويعد
 على تحقيق أهدافها.المؤسسة الخدمية 

ومن ناحية أخرى فأن األداء المالي هو عصب البلديات الذي يعمل على وضع خطط مستقبلية لتوسيع نشاطاتها والمحافظة على 
 أدائها أمام أفراد المجتمع بأفضل نتائج، كذلك يساعد أيضا  في مراقبة السيولة والموازنات السنوية.

 ملخص لنتائج الدراسة
  إعادة للتخمين بشكل دوري من قبل األشخاص المخول إليهم بعملية إعادة التخمين، وذلك لزيادة قيمة التخمين بما أن يتم عملية

يتماشى مـع الظـروف االقتصادية نتيجة لتغّير القيمة العقارية ومعدالت اإليجار المختل  نظرا  ألن إلعادة للتخمين أثر على 
 تحسين األداء المالي في البلديات.

 ملية التخمين تعمل على إشاعة العدل والمساواة ، وزيادة في قيمة وتحصيالت وجباية ضريبة األمالك لدعم موازنة البلديات أن ع
والهيئات المحلية مما يعمل على تحسين األداء المالي للبلديات بشكل عام وبلدية الفحيص بشكل خاص، ويساعد البلدية على 

تقديم الخدمات للمواطنين في كافة المجـاالت الخدماتيـة واالجتماعية واالقتصادية والثقافية مما تلبية احتياجاتها لتكون قادرة على 
 يعمل على دفع عجلة التنمية االقتصادية إلى األمام.

 ة ييمكن تخمين وتقدير الوضع المالي للبلديات من خالل تقييم وضعها عن طريق التدابير النقدية ، والمالية ، وتشير القيمة النقد
إلى قدرة البلدية على توليد سيولة كافية للوفاء بالتزاماته قصيرة األجل، أما القيمة فتشير إلى القدرة على تعبئة دخل كاٍف، وقدرة 
 الحكومة على االستجابة بشكل مناسب لجميع التزاماتها طويلة األجل، وتوفير مستوى وجودة الخدمات الالزمة لرفاهية المجتمع.

  التثمين أو القيمة المقدرة هي القيمة المعينة لقياس الضرائب المطبقة، ويتم تحديد التخمين أو القيمة المقدرة لقيمة أن التخمين أو
المسكن لألغراض الضريبية ويأخذ في االعتبار مبيعات المنازل وعمليات التفتيش المماثلة، ويعرف أيضا بأنه السعر الذي تفرضه 
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ساب الضرائب العقارية، وبشكل عام  تميل القيمة المقدرة أو التثمين إلى أن تكون أقل من القيمة البلدية الحكومية على المنزل لح
 السوقية العادلة المقدرة للعقار.

  أن األداء المالي هو عصب البلديات الذي يعمل على وضع خطط مستقبلية لتوسيع نشاطاتها والمحافظة على أدائها أمام أفراد
 كذلك يساعد أيضا  في مراقبة السيولة والموازنات السنوية.المجتمع بأفضل نتائج، 

  أن من أهم المشاكل الرئيسية في تقييم األداء المالي في البلديات في إجراء المقارنات بين البلديات، حيث ال يؤخذ في االعتبار
إذ  لديات من تنامي في األداء الماليتأثير بعض عوامل البيئة االجتماعية واالقتصادية على المؤشرات المعنية. كما وتعاني الب

أكدت الدراسات غياب الضوابط على موازناتها األمر الذي يثير التساؤالت حول أسباب األوضاع المالية هل نتجت عن نقص في 
 التمويل أم نتيجة مسلكيات غير منضبطة كاإلنفاق غير المسئول أو القرارات المالية العشوائية.

 التوصيات
 به الدراسة من نتائج واستنتاجات، فإّن الباحث يوصي بما يلي: في ضوء ما أتت

 بإجراء عملية التقويم للقيمة المقدرة )التخمين( وبشكل دوري  ضرورة أن تقوم البلديات بشكل عام وبلدية الفحيص بشكل خاص
مات راتها في تقديم الخدكونه يساهم في تحسين أداء عمل بلدية الفحيص وتحسين أدائها المالي  مما يساهم في تعزيز قد

 الضرورية للمواطنين. 
 إلى إيجاد معايير قياسية لكافة االنشطة التي تقوم بأدائها  ضرورة أن تقوم البلديات بشكل عام وبلدية الفحيص بشكل خاص

 المؤسسات البلدية من أجل قياس األداء المالي واإلداري ومراعاة معايير الجودة في نوعية الخدمات المقدمة.

  القيام بإجراء المزيد من الدراسات والبحوث لمعرفة أثر مبدأ القيمة المقدرة )التخمين( على تحسين عمل األداء المالي في البلديات
 وعقد المؤتمرات والندوات حول هذا الموضوع.
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 المراجع 

 المراجع العربية
تقييم فاعلية ديوان الرقابة المالية واإلدارية في ضبط األداء المالي لمؤسسات الحكم المحلي في (. 2016أبو عنزة، حسام. )

 رسالة ماجستير، كلية التجارة، جامعة غزة اإلسالمية.فلسطين )دراسة تطبيقية(. -المحافظات الجنوبية 

ر الوظيفي للعاملين في البلديات الكبرى بقطاع (. عالقة نظام تقييم األداء بتخطيط المسا2011األغا، مروان، وعناية، جمال. )
 .412 – 383،  2, ع 25كلية التجارة، مج  -مجلة البحوث التجارية المعاصرة: جامعة سوهاج  .غزة
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"The Effect of the Assessed Value Principle (Appraisal) on Improving Financial Performance in 

Municipalities: a Case Study of the Municipality of Fuheis" 

Abstract: 
The present study aimed at identifying the effect of the appraised value principle (appraisal) on improving 

financial performance in the municipalities in the municipality of Fuheis. To achieve the study objectives, the inductive 

approach was followed by reviewing a number of previous studies. The study found that the financial position of 

municipalities can be estimated by assessing and appraisal their position through monetary and financial measures, and the 

monetary value indicates the municipality’s ability to generate sufficient liquidity to meet its short-term obligations, while 

the value indicates the ability to mobilize sufficient income, and the government's ability to respond. Appropriately for all 

its long-term commitments, providing the level and quality of services necessary for the well-being of society. The study 

also found that financial performance is the set of financial results achieved from the investment operations carried out by 

the company and that the main objective of the performance evaluation is to make a comparison between what the project 

has achieved in terms of previously planned goals to determine the extent to which these goals are implemented and the 

degree of efficiency, but rather effectiveness in achieving them. The evaluation of the implementation results with the 

intention of identifying the deviations, whether negative or positive. And that one of the main problems in assessing 

financial performance in municipalities is in making comparisons between municipalities, as the impact of some social and 

economic environment factors on the relevant indicators is not taken into consideration. Municipalities are also suffering 

from an increase in financial performance, as studies have confirmed the absence of controls on their budgets, which raises 

questions about the causes of financial conditions, whether they resulted from a lack of funding or as a result of 

uncontrolled behaviours such as irresponsible spending or random financial decisions. And that a re-appraisal process is 

carried out periodically by the persons authorized by the re-appraisal process, in order to increase the value of the appraisal 

in line with economic conditions as a result of the change in real estate value and different rental rates, given that re-

appraisal has an effect on improving financial performance in the municipalities. 

Keywords: Valuation Principle, Appraisal, Improving Financial Performance, Fuheis Municipality. 
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